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قانون موافقتنامه بین دولت جمهوري اسالمی ایران و دولت جمهوري سوسیالیستی از 

دموکراتیک سریالنکا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیري از فرار مالی در 
 مورد مالیات بر درآمد

 :تعاریف کلی  - 3ماده  

توسط مؤسسه یک  به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا هواپیما که "المللی بینحمل و نقل  "اصطالح  -ج 

صرفاً بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر  مواردي که کشتی یا هواپیما شود، به استثناي دولت متعاهد انجام می

 .گردد استفاده شود اطالق می

 :درآمد حاصل از اموال غیرمنقول - 6ماده  

اموال در آن واقع  تواند مشمول مالیات دولت متعاهدي شود که این از اموال غیر منقول میدرآمد حاصل  - 1

 .باشد می

که اموال مزبور در آن  داراي همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدي "اموال غیر منقول "اصطالح  - 2

 .ول محسوب نخواهند شدقایقها و هواپیما به عنوان اموال غیرمنق کشتیها،. قرار دارد آمده است

 :کشتیرانی و حمل و نقل هوائی - 8ماده  

المللی  حمل و نقل بین درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها یا هواپیما در - 1

 .مشمول مالیات آن دولت خواهد بود

المللی در دولت  بین ر حمل و نقلاین ماده، منافع حاصل از فعالیت کشتیها د) 1(رغم مقررات بند  علی - 2

%) 50(شود، لکن مالیات متعلقه از پنجاه درصد  می مشمول مالیات گیرد متعاهدي که این فعالیتها در آن انجام می

 .داخلی آن دولت تجاوز نخواهد کرد مالیات متعلقه به موجب قوانین

 

 :اي  عواید سرمایه - 13ماده  

مورد استفاده در حمل و نقل  ت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، یا هواپیمايعواید حاصل توسط مقیم یک دول - 3

کشتیها یا هواپیما فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد  استفاده از این  المللی یا اموال منقول مرتبط با بین

 .بود

 



 :خدمات شخصی غیرمستقل  - 15ماده  

متعاهد در خصوص  الزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت حق رغم مقررات یاد شده در این ماده، علی - 3

 .مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود المللی فقط مشمول نقل بین استخدام در کشتی یا هواپیما در حمل و

 :حقوق بازنشستگی و مستمري ساالنه  - 18ماده  

پرداختی به مقیم یک دولت  هاي مشابه حمهالز حقوق بازنشستگی یا سایر حق) 19(ماده ) 2(با رعایت مفاد بند  - 1

خدمات گذشته در آن دولت متعاهد دیگر و هر  دیگر به ازاي استخدام یا متعاهد از منبعی در دولت متعاهد

 .دولت دیگر خواهد بود چنین منابعی مشمول مالیات آن مستمري ساالنه پرداختی به چنین مقیمی از

تأمین اجتماعی دولتی یا  نشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانونحقوق باز) 1(رغم مقررات بند  علی - 2

 .دولت متعاهد خواهد بود متعاهد فقط مشمول مالیات آن قانون استخدام کشوري یک دولت

 :فسخ  - 29ماده  

در تهران این موافقتنامه  .بود االجراء خواهد این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده الزم 

میالدي به زبانهاي فارسی،  2000جوالي  25با  هجري شمسی برابر 1379مرداد ماه  4در دو نسخه در تاریخ 

در صورت اختالف در تفسیر، . سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است انگلیسی تنظیم گردید که هر هاال و سین

 .خواهد بود متن انگلیسی حاکم

 رانجمهوري اسالمی ای از طرف  

 از طرف جمهوري سوسیالیستی دموکراتیک سریالنکا  
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